
   
 
 

Program / Axa / Operațiune Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 
„Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creșterii valorii 
adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin 
dezvoltarea de clustere”, Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției 
sectorului TIC pentru competitivitatea economică” 

Titlul proiectului „Platformă colaborativă online pentru clustere şi membrii acestora” 
Cod SMIS 115683 

	

	

Nr.	intregistrare:		48	/10.11.2017	

	

Documentatie	achizitie	modul	software		

	

Specificatii	tehnice:	
	
Specificațiile	 tehnice	 sunt	 întocmite	 în	 concordanță	 cu	 necesitățile	 obiective	 ale	 Beneficiarului.	
Acestea	 	 constituie	 condițiile	 ce	 trebuiesc	 îndeplinite	 pentru	 achiziționarea	 modulului	 software.	
Condițiile	impuse	se	consideră	ca	fiind	minimale	și	obligatorii.	
	
Procedura	de	achizitie	urmata	este	Procedura	achizitie	directa	aplicabila	solicitantilor	/	beneficiarilor	
privati	 pentru	 atribuirea	 contractelor	 de	 furnizare,	 servicii	 sau	 lucrari	 finantate	 din	 fonduri	
europene	–	Anexa	la	Ordinul	nr.	1284	/	2016	emis	de	catre	Ministerul	Fondurilor	Europene.	
	
	I.	Obiectul	achiziției	
	
1. Achiziție	de	modul	software modul	software	pentru	elaborare	si	management	de	proiecte.	
	

	

Denumirea	beneficiarului:				S.C.	 ONLINE	SOFTWARE	SYSTEMS		S.R.L.	

Numar	de	inregistrare	Registrul	Comertului:				 J12/2252/24.07.2014	

Cod	unic	de	inregistrare:		 33417315	

Sediul	social:			Municipiul	 Turda,	județul	Cluj,	strada	Meșterul	Manole,	nr.	20	

Locatie	 de	 implementare	 proiect:	 	 	  Regiunea	Nord	–	Vest,	Municipiul	 Turda,	 str.	Meșterul	Manole,	 nr.	 20,	
Municipiul	Cluj	–	Napoca,	str.	Minerilor,	nr.	63,	Regiunea	Centru,	Municipiul	Brașov,	str.	Ghimbășelului,	nr	29,	
respectiv	Regiunea	Nord	–	Est,	Municipiul	Iași,	calea	Chișinăului,	nr.	27	
Date	contact:		tel.	+40	728	276	287		/	e-mail:	office@osystems.ro		
	



   
 
 
2. Valoare	estimata	a	achizitiei:	100.966,39	RON	fara	TVA	

Prețul	contractului	este	ferm	și	nu	poate	fi	depașit.		
	
II.	Cerințe	privind	furnizorul	
	
1. Furnizorul	trebuie	să	prezinte	în	original:	Declarație	pe	proprie	răspundere	din	care	să	rezulte	că	

nu	a	încălcat	prevederile	referitoare	la	conflictul	de	interese	–	formularul	nr.	1	

2. Persoanele	fizice	/	juridice	române	sau	străine	trebuie	sa	prezinte	în	original	sau	copie	certificată	
conform	 cu	 originalul:	 Documente	 care	 dovedesc	 o	 formă	 de	 înregistrare	 (ex:	 certificat	 de	
inregistrare	la	Oficiul	Registrului	Comertului	sau	echivalent).		

	
III.	Caracteristici	tehnice	si	functionale	minime	
	
Specificatii	modulul	de	elaborare	si	management	de	proiecte	in	cadrul	Platformei	Colaborative	

Online	pentru	Clustere	si	Membri	Acestora	

Platforma	 va	 avea	 functionalitǎṭi	 de	 elaborare	 şi	 de	 management	 al	 proiectelor,	 definirea	 şi	

introducerea	proiectelor,	cǎutare	parteneri	pentru	proiect	între	clustere	sau	între	companiile	membre	

pe	diverse	criterii,	alocarea	proiectelor,	urmǎrirea	statusului	proiectelor	şi	raportǎri.	

	

Functionalitǎṭile	 de	 management	 de	 proiect	 vor	 fi	 standardizate,	 cum	 ar	 fi	 functionalitǎṭi	 de	

planificare	a	activitǎṭilor,	planificarea	resurselor	şi	alocarea	acestora,	context	colaborativ	între	clustere	

sau	membri,	notificǎri	şi	statusuri	cu	privire	la	execuṭia	şi	partajarea	de	documente.	

	

Atât	utilizatorii	de	tip	cluster,	cât	şi	utilizatorii	de	tip	membru,	vor	avea	acces	la	aceste	functionalitǎṭi,	

acestea	 putând	 fi	 utilizate	 pentru	 proiecte	 individuale	 sau	 pentru	 proiecte	 colaborative	 între	 toate	

tipurile	de	entitǎṭi	înscrise	în	portal.	

	

Modulul	 de	 managementul	 proiectelor	 va	 dispune	 de	 funcṭionalitatea	 de	 gestiona	 vizibilitatea	

proiectelor	introduse,	acestea	putând	fi	vizibile	tuturor	membrilor	clusterelor,	membrilor	unui	singur	

cluster,	 doar	 clusterelor	 sau	membrilor	 implicaṭi	 direct	 în	 proiect,	 sau	 doar	 unui	 singur	 cluster	 sau	

membru.	

	

Principalele	functionalitati:	



   
 
 

• Management	activitatilor	
• Vizualizare	generala	(Roadmap)	
• Managenment	probleme	(issues	management)	
• Managementul	task-urilor	
• Milestones,	dependinte	
• Diagrama	Gantt		
• Managementul	resurselor	umane	

Optional:		

• management	protofoliu	

• Management	timp	

• Managementul	riscurilor	

Introducere:	

• Dashboard	

• Lista	proiecte	

• Calendar	

• Sumar	proiecte	

• Fazele	proiectului	

• Task-uri	

• Permisii	pe	utilizatori	

Dashboard	

Arata	toate	proiectele	in	care	utilizatorul	este	implicat,	ultimele	activitati	in	aceste	proiecte,	

urmatoarele	activitati,	task-uri	si	alte	informatii	importante	care	necesita	atentia	utilizatorului.	



   
 
 

	

Lista	Proiecte	

Arata	toate	proiectele	introduse	in	sistem,	Se	poate	cauta	in	lista	de	proiecte	dupa	cuvinte	cheie	si	

dupa	diverse	criterii,	se	poate	customiza	vizualizarea	tabelelor	si	se	poate	obtine	informatia	relevanta	

dupa	care	se	efectueaza	cautarea.	

	

Calendar	



   
 
 

	

Vizualizarea	in	mod	calendar	pentru	a	ajuta	utilizatorul	in	a	fi	la	curent	cu	toate	activitatile	curente	din	

toate	proiectele	in	care	este	implicat	in	mod	vizual.	Se	pot	modifica	sau	edita	task-urile	direct	in	

calendar	sau	un	diagrama	Gantt	sau	se	pot	efectua	cautari	dupa	diverse	task-uri.	

Sumar	proiect	

Vizualizare	in	modul	de	sumar	proiect,	care	face	un	update	la	ultimele	evemimente,	activitati	si	

informatii	critice	necesare	pentru	a	fi	cunoscute	de	catre	managerul	de	proiect.		

Acestea	sunt:		

• Crolologia	proiectului	/		faza	curenta	

• Informatii	despre	membri	

• Informatii	despre	activitati	efectuate	

• Intormatii	despre	activitati	curente	si	care	urmeaza	



   
 
 
Fazele	proiectului	

Fazele	proiectului	cuprind	toat	perioadele	de	la	planificare	pana	la	implementare	si	incheierea	unui	
proiect.		

In	principiu	se	doreste	definirea	a	5	faze:		

• initierea	proiectului	

• planificarea	proiectului	

• executia	proiectului	

• monitorizarea	proiectului	

• incheierea	proiectului.	

	

	

Task-uri,	Activitati	



   
 
 
Un	task	se	refera	la	o	activitate	care	trebuie	sa	fie	efectuata	intr-un	anumit	interval	de	timp.	

Activitatea	sau	task-ul	are	un	termen	limita	(deadline)	pentru	a	sprijini	scopul	proiectului.		

Pentru	un	taks	este	nevoie	de	descriere,	data	de	start	si	data	de	incheiere	(start	date	si	end	date).	

Riscuri	

Managementul	riscurilor	este	una	din	cele	mai	importante	aspecte	in	managementul	proiectelor,	in	

special	pentru	proiectele	mai	mari.	

	

Riscurile	trebuiesc	definite,	prioritizate	si	gestionate	pentru	a	se	putea	evita	producerea	

evenimentelor	respective	nedorite	sau	a	se	diminua	impactul	negativ	in	cazul	producerii	acestora.	

Pentru	mai	multe	informatii	va	rugam	sa	ne	contactati	prin	e-mail:	

office@osystems.ro		

	
	
	
IV.	Cerințe	privind	calitatea:	
	
Furnizorul	va	asigura	mentenanta	si	support	tehnic	pe	toata	durata	de	implementare	a	proiectului	
precum	si	pe	primele	6	luni	de	sustenabilitate.	
	
V.	Recepția,	livrarea,	service,	condițiile	de	garanție,	termene/modalități	de	plată	și	alte	detalii		
	



   
 
 
1. Perioada	de	livrare	si	punere	in	functiune:		

Livrarea	produsului	se	va	realiza	pana	la	data	de	14.12.2017	
Furnizorul,	prin	oferta	transmisa,	se	obliga	sa	accepte	termenele	de	livrare	solicitate	si	nu	le	va	
depasi.	
	

2. Condițiile	de	livrare:	Locatia	de	implementare	a	proiectului,	respectiv:		
Str.	Minerilor	nr.	63,	400409,	Cluj-Napoca,	Jud.	Cluj	
	

3. Termene	de	plata:	Avand	in	vedere	ca	ONLINE	SOFTWARE	SYSTEMS	implementeaza	un	proiect	
cu	 finantare	 nerambursabila	 si	 doreste	 sa	 acceseze	 mecanismul	 Cererilor	 de	 Plata	 pentru	
decontarea	acestei	procedure	de	achizitii,	plata	furnizorului	se	va	realiza	in	felul	urmator:	
	
La	 livrarea	 si	 punerea	 in	 functiune	 a	modulelor	 software	 furnizorul	 va	 emite	 o	 factura	 fiscala	
conform	 contractului	 de	 furnizare	 semnat	dintre	parti.	ONLINE	 SOFTWARE	SYSTEMS	va	onora	
contravaloarea	 facturii	 respective,	 in	contul	 furnizorului,	 in	 termen	de	maxim	3	zile	 lucratoare	
de	 la	 incasarea	sprijinului	 financiar	nerambursabil	aferent	cererii	de	plata	depuse	pentru	plata	
produselor	livrate.	

	
VI.	Oferta:	
	
La	întocmirea	ofertei,	furnizorul	va	ține	cont	de	informațiile	mentionate	in	prezentul	document.		
Oferta	va	fi	elaborata	în	limba	română	sau	in	limba	engleza,	caz	in	care	va	fi	insotita	de	o	traducere	
autorizata	in	limba	romana.	
Oferta	va	fi	exprimata	in	RON	fara	TVA	si	cu	TVA	(pret	total	fara	TVA	si	pret	total	cu	TVA	inclus).	
Perioada	de	valabilitate	a	ofertei	este	de	minim	30	zile	de	la	data	deschiderii	ofertelor.	
	
Oferta	va	cuprinde	cel	puțin:		
˗ Descrierea	functionalitatilor	sau	agreerea	cu	functionalitatile	cerute	
˗ Termenul	de	livrare	si	punere	in	functiune;	
˗ Acceptarea	conditiilor	de	plata;	
˗ Perioada	de	asigurare	service	si	suport	tehnic;	
˗ Declarația	de	conflict	de	interese	(Formular	1)	
˗ Documente	care	dovedesc	o	formă	de	înregistrare	(ex:	certificat	de	inregistrare)	
	
VII.	Primirea	ofertei	
	
Ofertele	 vor	 fi	 transmise	 prin	 poștă,	 curier	 sau	 personal,	 în	 original	 semnate	 de	 ofertant	 într-un	
singur	 exemplar,	 la	 punctul	 de	 lucru	 S.C.	 Online	 Software	 Systems	 S.R.L.,	 din	 Cluj-Napoca,	 str.	
Minerilor	nr.	63,	Jud.	Cluj,	până	la	data	de	19.11.2017,	ora	12.00.		
	
Clarificări	cu	privire	la	prezenta	documentație	se	pot	obține	de	la	sediul	companiei	sau	prin	e-mail:	e-
mail:	office@osystems.ro	/	persoana	de	contact:	Calin	Sahleanu,	Manager	de	proiect.	
	 	



   
 
 
	
Formular	1	
	
OPERATOR	ECONOMIC																																																																																																																
____________________	
				(denumirea/numele)	
	

DECLARATIE	
privind	neincadrarea		in		situatiile	prevazute		la	art.	13	si	14	din	OUG	nr.	66	/	2011	privind	

prevenirea,	constatarea	si	sanctionarea	neregulilor	aparute	in	obtinerea	si	utilizarea		fondurilor		
europene		si	/	sau	a	fondurilor	publice	nationale		aferente		acestora,	cu	

modificarile	si	completarile	ulterioare	
	

Subsemnatul/a	 .............................,	 in	 calitate	 de	 ..................................,	 referitor	 la	 procedura	 de	
achiziție	de	echipamente	hardware,	or	
	
	
	
ganizata	de	 SC	Online	 Software	Systems	SRL,	 in	data	de	…………………,	declar	pe	proprie	 raspundere,	
sub	sanctiunea	falsului	 in	declaratii,	asa 	cum	este	acesta	prevazut	 la	art.	326	din	Legea	nr.	286/2009		
privind	Codul	penal,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	ca	nu	ma	incadrez	in	ipotezele	descrise	
la	art	13	si	14	din	Ordonanta	de	Urgenta	a	Guvernului	nr.	66/2011	privind	prevenirea,	constatarea	si	
sanctionarea	neregulilor	aparute	 in	obtinerea	si	utilizarea	fondurilor	europene	si	/	sau	 	a	 	 fondurilor		
publice	nationale	 	aferente	 	acestora,	 	aprobata	 	cu	 	modificari	 	si	completari	 	prin	 	Legea	 	nr.	 	142/	
2012,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	
	
Subsemnatul/a	 ............................	 declar	 ca	 voi	 informa	 imediat	 SC	Online	 Software	 Systems	 SRL	
daca	vor	interveni	modificari	in	prezenta	declaratie.	
De	asemenea,		declar	ca	informatiile	furnizate	sunt	complete		si		corecte	in	fiecare	detaliu	si	inteleg	
ca	 SC	Online	 Software	 Systems	 SRL,	 Autoritatea	 de	 Management	 pentru	 Programul	 Operational	
Comepetitivitate	2014	–	2020,	sau	orice	alt	organism	de	control	desemnat	are	dreptul	de	a	solicita,	
in	scopul	verificarii		si		confirmarii	declaratiei,		orice		informatii	suplimentare.	
Inteleg	 ca	 in	 cazul	 in	 care	 aceasta	 	 declaratie	 	 nu	 	 este	 conforma	 	 cu	 realitatea	 	 sunt	 	 pasibil	 de	
incalcarea		prevederilor		legislatiei		penale	privind	falsul	in	declaratii.	

	
(numele	persoanei	autorizate	și	semnătura)	
Data	..............	
	


